
 
     1.  Kartę wypełniają rodzice lub opiekunowie dziecka. Za członków rodziny umarza się rodziców 
          (opiekunów dzieci) oraz inne osoby objęte obowiązkiem alimentacyjnym, o ile pozostaje na          
          wyłącznym lub częściowym utrzymaniu tych rodziców. 
     2.  Miejsce pracy poświadczają zakłady pracy lub właściwe urzędy. 

 3.  Rodzice przedkładają dyrekcji do wglądu książeczkę zdrowia dziecka i dokument stwierdzający datę urodzenia dziecka. 
     4.   Decyzję Komisji Kwalifikacyjnej wpisują jej członkowie. 
  

KARTA ZGŁOSZENIOWA DZIECKA 
DO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO  

UL. PUŁASKIEGO 3 W Siemianowicach Śląskich 
 

Imi ę i nazwisko dziecka …………………………...………… PESEL ……….…………… 
Adres zamieszkania (z kodem) ……………………………………………………………... 
Data i miejsce urodzenia ……………………………………………………………………. 
Godziny pobytu dziecka w przedszkolu: od ……………….. do ……………….. 
 
I. DANE DOTYCZ ĄCE RODZICÓW / OPIEKUNÓW 
 
MATKA                                                                  OJCIEC 
 
Nazwisko i imię …………………………             ………………………… 
 
Rok urodzenia    …………………………             ………………………… 
 
Wykształcenie    …………………………             ………………………… 
 
Nr dow. Osob.    …………………………             ………………………… 
 
Rodzaj pracy: stała / dorywcza / zasiłek                 stała / dorywcza / zasiłek                  
(niepotrzebne skreślić)                                            (niepotrzebne skreślić)  
 
godziny pracy     …………………………             ………………………… 
 
 
…………………………                                         ………………………… 
pieczęć zakładu pracy                                                            pieczęć zakładu pracy 
 
RODZEŃSTWO (podać imiona i rok urodzenia) 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
RODZINA:  pełna / niepełna (niepotrzebne skreślić 
 
NUMERY TELEFONÓW KONTAKTOWYCH  
 
…………………………                                                …...........................                
 
 
 
 



II. DODATKOWE WA ŻNE INFORMACJE O DZIECKU: 
Np. stałe choroby, wady rozwojowe, alergie      
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
Przypadku jakiegokolwiek zagrożenia np. epidemiologicznego, pożarowego itp. 
wyrażam zgodę na postępowanie zgodne z procedurami wyspecjalizowanych służb. 
 
III. ZOBOWI ĄZUJĘ SIĘ DO: 
- przestrzegania postanowień statutu przedszkola 
- podawania do wiadomości przedszkola jakichkolwiek zmian w podanych wyżej informacjach 
- regularnego uiszczenia opłat za przedszkole w wyznaczonym terminie 
- przyprowadzenia i odebrania dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę dorosłą zgłoszoną  
   nauczycielce na piśmie zapewniająca dziecku bezpieczeństwo (zgodnie z statusem przedszkola) 
- przyprowadzania do przedszkola tylko zdrowego dziecka 
- uczestniczenia w zebraniach rodziców 
 
IV. WYRA ŻAM ZGODĘ NA: 
- umieszczenie zdjęć dziecka na stronie internetowej przedszkola 
- badanie dziecka przez Psychologa i Logopedę w przedszkolu 
 
INFORMACJE DOTYCZ ĄCE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA I JEGO RODZINY 
Zgodnie z rozporządzeniem MENIS z dnia 19.02.2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez 
publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności 
wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. nr 23 z 2002r. poz. 225) SA 
zebrane w celu szybkiego kontaktu w nagłych okolicznościach oraz poznania sytuacji rodzinnej 
dziecka. Są udostępnione tylko nauczycielom przedszkola, którzy są zobowiązani do zachowania 
tajemnicy służbowej. 
Na zebranie powyższych danych o dziecku i jego rodzinie wyrażam zgodę. 
 
Data …………………… 
 
Podpis czytelny: matki …………………………    ojca ………………………… 
 
SUGESTIE RODZICÓW, OFEROWANA POMOC DLA PRZEDSZKOLA,  
PROPOZYCJE 
……………………………………………………………………………………………………… 
 

DECYZJA KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ  
 
Komisja Kwalifikacyjna na posiedzeniu w dn. ………………………… 
 

1. Zakwalifikowała ww. dziecko do Przedszkola …………........ godzin od ……………….. r. 
 
2. Nie zakwalifikowała dziecka z powodu ……………………………………………………. 
 
 
………………………………………………… 
Podpis Przewodniczącego Komisji i Członków 


